
Meesterlijke
wandelroutes 
rondom Heeze

Start bij het gemeentehuis en volg de aangegeven 
knooppunten voor de door jou gekozen wandelroute(s) 
door Heeze. Op de achterzijde vind je meer informatie over 
de bijzondere Meesterwerken die je onderweg tegenkomt. 
Bijvoorbeeld meerdere gedichtentafels, Kasteel Heeze en 
een kudde van ruim 350 Kempische Heideschapen.

Smul het gedicht in Heeze

Startpunt: Gemeentehuis
 van Heeze-Leende
 Jan Deckersstraat 2,
 Heeze

Afstand: Beide routes zijn ± 9 km.

Knooppunten Noord-route: 
Loop via Kapelstraat richting de Zwaan (= richting knooppunt 73)

Knooppunten Zuid-route:
Loop via Molenstraat richting station (= richting knooppunt 71)
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Kasteel Heeze is eeuwenlang het 
middelpunt geweest van de heerlijkheid 
Heeze, Leende en Zesgehuchten. 
Het bestaat uit twee delen: het 
middeleeuwse slot Eymerick en het 
nieuwere zeventiende-eeuwse kasteel. 
Hier woont de adellijke familie Van 
Tuyll - van Serooskerken. Een deel 
van de statige woning is te bezichtigen 
en de zeventiende-eeuwse inrichting 
is nog grotendeels intact. Vooral de 
rijkversierde badkamer uit de achttiende 
eeuw, de prachtige zeventiende-eeuwse 
wandtapijten en de geheime kamer zijn 
bijzonder.

Grenzend aan de Strabrechtse Heide 
ligt een heuse schaapskooi. Hier 
huist regelmatig een kudde van 350 
Kempische heideschapen, die graast op 
de Brabantse heidevelden. De kudde 

Tijdens deze poëtische tocht langs de 
mooiste plekjes van gemeente Heeze-
Leende loop je van de ene gedichtentafel 
naar de andere. Op elke tafel tref je een 
gedicht aan van een volwassene en een 
kind. De tekst sluit aan op de locatie. 
Zo krijgt de toch al fraaie plek nog een 
extra dimensie. De smaak te pakken? 
Er zijn nog meer poëtische wandel- 
en fietsroutes op De Groote Heide. Er 
staan namelijk 20 gedichtentafels met 
een groen tafelkleedje in gemeente 
Heeze-Leende. En ook nog eens 26 
met een oranje tafelkleed in gemeente 
Valkenswaard en 20 met groen-oranje 
tafelkleed in gemeente Cranendonck. 
Ervaar zelf wat deze gemeenten op De 
Groote Heide te bieden hebben.

Combineer natuur met cultuur en culinair genieten tijdens deze uniek 
poëtische wandeltochten. Deze mooie wandelingen door Heeze 
bieden ‘Ruimte voor Meesterwerken’ te midden van prachtige natuur. 
De dorpskern straalt gezelligheid en historie uit en is toebedeeld 
met leuke terrasjes en meesterlijke restaurants. Ga voor uitgebreide 
informatie naar vvvheezeleende.nl

Smul het gedicht De Brabantsedag

Adellijke woning

Sint Martinuskerk

Schaapjes tellen

Een theateroptocht met huizenhoge 
decors en tweeduizend acteurs die 
de cultuur en de historie van het 
hertogdom Brabant in beeld brengen. 
Dat is de Brabantsedag. Een bijzonder 
evenement voor jong en oud, waarin 
ernst en humor, werkelijkheid en fantasie 
elkaar afwisselen. Een overdonderende 
belevenis!
De Brabantsedag is inmiddels een 
begrip in Brabant, Nederland en zelfs 
daarbuiten. De theaterparade op de 
laatste zondag van augustus, trekt 
jaarlijks ruim 30.000 bezoekers. 
Bij knooppunt 73 vindt u Tapperij 
de Zwaan, het geboortehuis van 
de Brabantsedag waar in 1957 de 
Brabantsedag werd opgericht.

is bijna het hele jaar te bewonderen 
tijdens een wandel- of fietstocht over 
de Strabrechtse Heide. In het voorjaar 
zijn de schapen te bezichtigen tijdens de 
jaarlijks terugkerende Lammetjesdag.

De Sint Martinuskerk (1932) is een 
interessant en sfeervol bouwwerk, 
opgetrokken uit handgevormde steen 
in vroeggotische stijl uit de twaalfde 
eeuw. Bij het binnenkomen valt direct 
de grote, bijna vierkante ruimte van het 
schip op. Opvallend is ook de constructie 
van de gewelven. Wat de steunpunten 
betreft wist de architect zich te beperken 
tot maar vier kolommen in de hele 
ruimte. Hierdoor kan men de viering op 
het priesterkoor vanuit bijna alle 800 
zitplekken zien. De gebrandschilderde 
ramen met de twaalf apostelen uit de 
vorige kerk zijn ook markant.

Meesterlijke wandelroutes
rondom Heeze
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